
THIN 550 ExtraThin Obrotowy
uchwyt do telewizora

Kluczowe atuty

• Najbezpieczniejszy uchwyt do telewizorów o przekątnej
od 40” aż do 100”

• 4 ultramocne ramiona utrzymają nawet najcięższe
telewizory, a wbudowana poziomica pozwala ustawić
telewizor idealnie prosto

• Łatwe poziomowanie telewizora także po montażu i
chowanie nieestetycznych kabli

• Atestowany przez niezależną instytucję testującą TUV:
utrzymuje obciążenia trzykrotnie wyższe niż wskazana
waga maksymalna

• Objęty dożywotnią gwarancją Vogel’s, aby chronić Twój
cenny telewizor

Twój telewizor w bezpiecznych rękach
Przeznaczyłeś sporo pieniędzy na świetny telewizor. Ciężko
na niego pracowałeś. Planujesz umieścić go w specjalnym
miejscu w swoim domu, ale nie chcesz ryzykować i polegać
na pierwszym z brzegu uchwycie. Zasługujesz tylko na
najlepsze. Dlatego, żeby cieszyć się spokojem ducha i nie
martwić się, że grawitacja pokona mocowanie telewizora,
potrzebujesz uchwytu THIN 550.

www.vogels.com

https://www.vogels.com


THIN 550 ExtraThin Obrotowy
uchwyt do telewizora

Specyfikacja
Numer artykułu (SKU) 8395500

Kolor Czarny

Kod EAN pojedynczego opakowania 8712285335082

Rozmiar produktu XL

Certyfikat TÜV Tak

Uchylny Uchylny do 20°

Obrót Wysuwany i obrotowy (do 120°)

Gwarancja Dożywotnia

Min. rozmiar ekranu (cale) 40

Maks. rozmiar ekranu (cale) 100

Maks. nośność (kg/Lbs) 70 / 154.32

Min. hole paern 100mm x 100mm

Max. hole paern 600mm x 400mm

Maks. rozmiar śrub M8

Maks. wysokość części łączącej (mm) 446

Maks. szerokość części łączącej (mm) 728

Kabeldoorvoersysteem Organizer do kabli Zintegrowany

system organizacji kabli w ramieniu

Certyfikaty TÜV

Maks. odległość od ściany (mm / inch) 630 / 24.80

Maks. szerokość rozkładu otworów (mm) 600

Maks. odległość pomiędzy otworami

montażowymi w pionie (mm)

400

Min. odległość od ściany (mm / inch) 58 / 2.28

Liczba punktów obrotu 3

Poziomica w zestawie Tak

Uniwersalny lub stały rozkład otworów

montażowych

Uniwersalny

VOGEL'S HOLDING BV (©)

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z zastrzeżeniem błędów

drukarskich, technicznych i

zmian cen.
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